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HÀNH VI QUYỀN LỰC CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG, XÃ 

1. Họ và tên  nghiên cứu sinh: NGUYỄN ĐÌNH PHONG   

2. Giới tính: Nam 

3. Ngày sinh: 10/9/1971      

4. Nơi sinh: Nghệ An 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: Theo quyết định số 2260/SĐH, ngày 07/12/2006 của 

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà nội 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Văn bản thay đổi tên đề tài tại quyết định số 350/QĐ-

KH&SĐH, ngày 9 tháng 6 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 

Đại học Quốc gia Hà Nội.  

7. Tên đề tài luận án: Hành vi quyền lực của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã 

8. Chuyên ngành: Tâm lý học xã hội 

9. Mã số: Chuyên ngành đào tạo thí điểm 

10. Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Hữu Thụ; PGS.TS Hoàng Mộc Lan 

11. Tóm tắt kết quả mới của luận án: Phát triển các lý thuyết về hành vi quyền lực là vấn đề còn khá 

mới mẻ ở nước ta hiện nay. Kết quả nghiên cứu hành vi quyền lực của chủ tịch UBND phường/xã 

góp phần làm sáng tỏ và phong phú thêm một số vấn đề lý luận về HVQL, biểu hiện của HVQL và 

các nhân tố ảnh hưởng đến HVQL của chủ tịch UBND phường/xã dưới góc độ tâm lý học quản lý. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu giúp các nhà lãnh đạo, quản lý cấp 

phường/xã nhận thức tốt hơn về HVQL trong hoạt động lãnh đạo, quản lý (LĐ, QL) để từ đó có 

phương hướng rèn luyện, tự hoàn thiện các kỹ năng LĐ, QL của bản thân góp phần tăng cường hiệu 

quả của họat động LĐ, QL; đồng thời, những kết quả nghiên cứu này làm cơ sở khoa học cho việc 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ LĐ, QL cấp phường/xã tại học viện, các trường đào tạo cán bộ trong hệ 

thống chính trị ở nước ta hiện nay. Đối với lĩnh vực nghiên cứu, học tập, luận án làm tài liệu tham 

khảo hữu ích cho sinh viên, học viên và những người quan tâm tới HVQL nói chung và HVQL của 

chủ tịch UBND phường/xã nói riêng. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu hành vi quyền lực của người đứng đầu các tổ 

chức chính trị - xã hội; nghiên cứu hành vi quyền lực của giám đốc các doanh nghiệp nhà nước ở 

nước ta hiện nay.  
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tr. 530 - 542. 

 

 

  


